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 تاهّمألاَو ءابآلاو نيِمْلَعُملا ىلإ

 زّرعي دَّْسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا َنْوَريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق يف
 :ةلامجو ةّيويح «اهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 ارجل اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا رقا

 ةلسأ ناار ةررسلا نعش ةسنو ةةقلظشم ةفس دبع كلوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت .٠
 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ف .٠

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ِثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ُمدختسإ »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ثلطاو .هتحت كعبصإ ْرّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَملا ةروُيَس ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ُنّوَدو «يهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسمإ
 «ةفلتخم اًناوصأ اًمدختسم ياس 3 ةقّوشم ةقيرطب ةياكحلا رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست + كثأ لاقطألا ىري نأ ىلع ٌصرحاو ع

 2 عوضوم لوح لافطألا تاققوت

 دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْنّيَّبو روصلا نع ْتَّدحت
 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ رش أ يتلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 0 ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب جار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّيعي نأ لافطألا نم ُبلطأ
 يف عورشم لالخ نم وأ اهنوٌدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري موسر
 وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ممهطعأ .هب نوموقي
 ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ مهلأسإ .مهموسر
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم
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 ٍةَمْرَجلا وبأ ّرهلا

 ءدالوأ ةَنالَث ُهَل ٌديقَف ٌناَحَط ِنامّزلا ٍميِدَك يف شاع

 ٍةَنَحْطِملا ىّوِس ِهِدالْوَأل ُكّرَْي مَ ُناَحَّطلا اذه تام َنيِحو

 .ٌرهو ٌرامج اهَعَمو

 ٍنْبالا بيصت ْنِم كَعْبَط ٌةَتَحْطِملا ِتئاك

 ٍنبالِل َقْبَي ْمَلَق .يناثلا بيصَت ْنِم ٌرامحلاو .ربكألا

 .رهلا ىّرِس ِرَكْصَألا

 ع ع
 ٌدَهَتَتَي َدَحَأو ءائيزَح ّرهلا ٌبِحاص ٌّدَلَولا َسَلَج

 ؟ٌرهلا اذه ْنِم ٌُديِفَتْسَأ اذام !يِفَسأاو» :اًلياق
 6 ع تفك ف ع عا عال ا ل
 هل َيرتشال دوقنلا ىتح يِعَم َسْيلو !ءْيشِل حلصَي ال

 («!اًماعّط اهب





 يدّيَس اي ْنَّرخَت ال» :اًئاق ُهُمَلَكي ٌرهلاب اذإو
 أ نأ ىَر َفْوَسو ءاَسيكَو ةَمْرَج ينِطغأ .ٌريزَعلا
 نظن امِم ُلَصْفأ

 .مّلَكَتي ّرهلا َعِمَس َنيِح اًريثك ُباَشلا َبَّجَعَت

 َدُب الق ملَكلا ىَلَع اًرِداق ٌرهلا اذه ماد ام» :ِهِسْفَتِل لاقو

 ام. ٌلَعَْي نأ كغ اًدِواق :«واكذلا يدك دركي نأ ني
 يه ع
 (.لوقي
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 انلاوخ

 .هِتَوْرَت لُك َيِه ٌةليلَق ٌدوُقُت ٍناَحْطلا ِنْبا َّعَم ناك
 .اًسيكو ةَمْزَج ٌرهلِل اهب ىَرتشاف
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 َدَحَأَو اهَسِيلَف .اًميِظَع اَحَرَف ٍةَمْرَجلاِب ٌرهلا َحِرَق

 كلاعتب غل ءيززياج معآ اايإو اعذ .رثشي .يتيلج

 ّرِهلا :ُهّرِه ُباَّشلا اعد نيِحلا َكِلَذ ْنِم

 .ةَمْرَجلا ابأ

 ىَلِإ َجَّرَكو «يفنكب ُهَقَّلَعو سيكلا ٌّرهلا َّدَخَ

 يف اهَعَضَوو هةّيِرَط ٍةَجّراط ٍتاَسَح َعضب َعَمَجَف ِناَتْبلا
 :نييقلا





 اًدحاو َلوُقُحلا ُمَطْفَي ِةَمْرَجلا وبأ ٌرهلا ارو

 سيكلا مق كَ .بنزأ ٍرْكَو َدْنِع َفَقَو ىَّنَح هَرَحآ َدْعَب

رَق ٍناكَم يف ٌرِظَنْنَي َسَلَجو ءاَحوُتْفَم
 .ٍبي

َش .ٌنيمَص ٌبَئْرَأ ٍرْكَولا َنِم َةَْجَق ّلطأ
 ةحئار ّمّ

 لاق مك داليلَت اهْنِي َترئاف ءقَجّراطلا ٍِتاَسَحلا
 ىف أ 86 ةكدألا َلَحْدَأ .«!اهبيطأ ام وآ»

 طوخ :ةعزشي قيل تخش, 3 .ةمأز 4 سيكل
 !ُبَرَألا َّقِلَعو ءسيكلا





 ُْبنْزَألا هيفو َسِيك ٍةَمْزَجلا وبأ َلَمَح
 ُهَتلَباقُم بَلَطو ءِكِلَملا ٌرْضَق ٌلَحَدو ةَداطْصا
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 اللا زيكرم يدّيَس ْنِم ةيِدَه

 ذاع شخ املك قعلا قلعلا َمامأ َفَقَو َنيِحو

 :لاقو «ضْرَألا ىَلِإ ُلِصَي 4
 تّئْوَألا اذه َلَبقَت نأ وكف «كلَملا َةَلالَج اي»

 ةتيِدَه 10 ينأ َكَديَس 2 :لاقو وِرَظْنَمِل َبِرَط

 «.نانّْمالاو رْكشلاب





 ِتّيملاك َعَجَطْضاو ٌّرهلا َبَمَذ «يلاّتلا مْوَيلا يف

 .ِكِلَملا ىَلِإ ٌرهلا امُهَلَمَح ءِنانيِمَس ٍنارئاط هيف

 «ّساباّراك زيكرم ْنِم ٌةْثَءاج يتلا َةّيِبَهلا ُكِلَملا َّدَحأ

 ىَلِإ ٌرهلا َلَسْرُي ْنأِب رم ٍنيَرَياَطلاِب ِهِروُرُس ٍةَدِشِلو
 هقعر

 .لكأَي ْيَكِل ِرْصَقلا خباطم





 ثئاك اهّنِإ سائلا لاق ءّتْنب ِكِلَملا اذهل َناك

 .مّلاعلا يف ٍةَريمأ َلَمْجَأ

 َكِلَملا نأ ِةَمْرَجلا وبأ ٌّرهلا َعِيَس ءماّيَألا ٍدَحَأ يف

 .ِرْهَثلا يطاش ىَلَع امِهِتبَرَع يف ٍةَمْزْنِب ٍناموقي ُهَتَتباو

 !يدّيَس اي» :ُهَل لاقو ءْناَحّطلا ِنْبا ىَلِإ اًعِرْسُم َضَكَرَ

 َحاجّتلا كَل ُنَمْصَأ ينإف َكَل هُلوُقَأ ام َّنآلا َتْلِمَع اذإ

 «.ىتِغلاو

 ىنُديِرُت اذام» :اْئاق ِناَحَّطلا ُنْبا ُهَلَأَسف

 )؟ 1





 ١" يم ٌلاعَت» :ّرهلا َباجأف

 :15 لقو يلا يطاش ىلإ ديباصي واس
 انُه َمجتْسَت ْنَأ :امهِلَرأ ءِنْيِيَع ىّوِس َكْنِم ٌُديرأ ال١

 «.ساباّراك ٌريكرَم َكَسْفَت بَسْحَت ْنَأ امهيناثو .ِرْهّنلا يف

 زيِكْرَمِب يتايح يف نأ 31 :ناَحّطلا ُنْبا ٌلاقف

 ) لو 5 ام لعفأس ينِكل «ساباٌراك
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 ّلطأ ِِرْفَلا يف ُمِحَتْسَي ِناَحَّطلا ُنْبا ناك امّتْيَب

 .ةلم ترققاو «ةيكرلفلا ثيكؤتلا
 الملا ٌةَءاروو «هبزاجب ُةثئباو ِهِيَبَرَع يف ُكِلَملا ناك

 :لريختلا ويك

 !ًةَدْجَّنلا» :يِدانُي ٌتْوَص ْعُهَعامْسَأ ّقَرَط ٌةاْجَفو

 (!ٌقَرْغَي ساباّراك ير يدّيَس ! َةَدْجَّنلا

 ٍةَمْزَجلا ابأ ّرهلا الإ ري ْمَلَ هِتبَرَع ْنِم كِلَملا ملط

 .ْمَتلا بِناجب اًضكار ٌءيِجّيو ٌحوُرَي





 اوُرِداَبُي ْنَأ ِءالبتلا َنِم ُكِلَملا َبَلَط ٍلاحلا يفو

 ىلإ دولا كو مث .ءاملا نم جرأف .قيرلا ِاقنإ ىلإ
 سقي ةسأر ةاك تح ءانسح ةقامآ قفلاو .كلقلا

 ُديرُت اذام !ِكلالَجلا بِحاص اي» :لاقو ءضرَألا

س نأ َدْعَب َمَنْضَي نأ ٍنيكشملا يدّيَس ْنِم
 ٌّضِل َقَرَ

 ا 01 ىلا

 «؟هَبايث ريرش

 رجح تخت تايّثلا اّبَح ْدَك َكِلذ َلّْبَك ٌدهلا ّناكو
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 < 2 رق 5 ع ُللَملا لاك
 اذه» :ةقرّسلاب رهلا ةربخأ نيح كِلَمل ١

 1 نق شا 95 3 ف
 «.اًيراع ٌريكرملا َكّرْثَت نأ ٌروجَي ال ءاذج ْفسْؤُم

 ٍرْضَقلا ىَلِإ َبَمْذَي نب مَدَّحلا َدَحَأ َرَمَأ م 1 هرم 1146 سيو يرما# سا

 ْ يا َيتأَيو

 50 ام هاعدف ير 8 .

 .ةريمألا ٍبِناجب ِهيبَرَع يف ُهَسْلْجَأو

535 





 ةّيكلملا َةَبَرعلا َقَبَسف ءاَعِرْسُم ٌّرهلا َضَكَر ّمْث
 .َبْشُعلا َنوُعَطَقَي َنوُباَشَع هيف ناك َرَضْخَأ لْقَح يف َفَقَوَتو

 قّهجلا وده ْنِم ٌمِاق َكِلَملا َّنإ» :ٌرهلا ُمُهَل لاقف

 اوُلوَقَت ْنأ ئُكِيَلَعَف .ُلْفَحلا اذه نَمِل ْمُكلأس امّبُرو
 2س

 ْتَعِطُق ءاوُنعْفَت ْمَل ْنِإو .ساباّراك ٌريكرم ٌسصْخَي ُهَنإ

 «!ُباشْعَألا هذه ْعَطَقُت امك ْمُكَسوُؤُر

 امل اوُرِعْذَم .مُهَملا يليلَق َءاطَسُب َنوُباَّشَعلا ناك

 قفخلا قيرطلا عنو لقب او ارقي

3” 





 َنيِحو «ليِلَك َدْعَب َكانُه ْنِم ُهٌوالَبْنو ُكِلَملا ّيَم
 ناغر. ةةرغ .تاقزآ ققفلالا ”ةيارلا .قلعلا لأب
 «؟عيدبلا ٌلْفَحلا اذه ْنَمِل» :َنيِباَشَعلا

 ٌبِحاص اي ىساباّراك زيكرمل نإ :اوُياجأف

 «!ِةَلالَجلا
 ُِء كنإ» :ٌلاقو ِناَحَّطلا نْبا ىَلِإ ُكِلَملا ا

 «!يدّيَس اي اّدِج اَعيِدَي اَلْفَح ُكِلْمَت
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 ىَلِإ َلَصَو ىَتَع ُضْخْرَي ٌرهلا ناك َكِلذ ِءانْنَأ يف
 بلا دل كلغ .ةرثيكي ةينطغ

 ْنَمِل ْمُكَلَأَس اذإف .َُتبَرَع اًبكار انُه ْنِم ُكِلَملا ٌرُمَيَس»

 «سابازاك ٍزيكرمل اهّنِإ اوُلوُق ىذه َِرّذلا ُلوُقُ
 (!اًدْصَح ْمُكْسوُؤُر ْتَدِصُح اّلِإو

 ْمُهَلْبَق َنوُباَشَعلا ةعؤ امك «نوذاسكلا عد

 .ةّيِشحَولا ة ةَقيرَّطلا وذهب ملكتي اره اوُعِمَس َنيِح





 الملا امُهَءارّوو ُهُمِباَو ُكِلَملا َرَهَظ «ليِلَك َدْعَب

 :ضاضقلا .:لآسو. 312 كو يتلا ةدهللو

 زيكرمل اهّنِإ» :اوُباجأف «؟ُةَعيِدَبلا ُلوُقْحلا هذه ْنَمِل»
 ؟.ٌساباراك

 :ناَحَّطلا نا ىَلِإ ُرظْنَي َوْهَو ِهِسْفَتِل ُكِلَملا ٌلاقف

 دِقَتَعَأ ! ٍةَروُصلا ٍليمَجو ّينَغ ٍلُجَر ْنِم ُهَل ايا

 «. يتبل اًجْوَر ُحْلْصَي ْنَم

 وع

 ٌريَخ هنأ ٌدِقَتَع

17 





 .ُكِلَملا ِْيلِإ َلَصَو يذلا ٍناكملا ِنَع ديب ِرْيَ
 ٌلَصَوو َكَبَرعلا مّدَقَت ْدَك ٍةَمْرَجلا وبأ ٌرهلا ّناكو

 ُهَحَتمَك تابلا َّقَدَك ءُلوُقلا ُّنْكْسَي يذلا ٍرْضَقلا ىَلِإ
 .ِهِسْفَِب ُلوُغلا ُهَل

 هلو كيب ملا ينإ ان ف كيلا كلض
 ْلْجَر َكّنِإ َنوُلوُقَيو َكْنَع َنوُنَدَحَتَي َنيريثكلا ُتْعِمَس
 «.َكِتَرايز ىَلَع َكِلذ ينَعَّجَشَف ٌيرَك
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 . ملكتي اره َعِمَس َنيِح ُلوُغلا َبَجَع َبَّجَحَت

 ٌلُجَو ُهَنِإ ٌتولوقُي سانلا نأ َمِلَع امَدْنِع اًديدَش اَحَرَق

 .ورْصَق ٍلوخُد ىَلِإ اًرْوَف ّرهلا اعّدف ٌييرَك

 دداق َكَنَأ ٌتْعِمَس» :ٌرهلا ُهَل لاق ءاسّلَج َنيِحو

 «!َتذَرأ ٍناوَيَح يأ ىلإ وحلا ىَلَع
 ةظخللا يفو «.ٌحيحَص اذه» :ٌلوُغلا ةئاجأف

 ديِدَّش ٍبْعُرِب ٌرهلا بيصأف .ِدَسَأ ىَلِإ َلّوَحَت اهِنيَع
 ىَّتَح كانه تناك از 3 ظرف دقي غاوو
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 فق ءىلوألا هيلا ىتإ لَ َعجَو لولا نك
 :ٍلوُعْلِل لاقو ءيضزألا ىَلِإ ةئازخلا ىَلْعَأ ْنِم ٌّرهلا

 ىلإ لاغتلا ين عتخ ذب ظلي انتم الجز
 ىَرَت ْنَأ اذه ْنِم ُبَجْعَأ ْلَب ءِدَسَألاك مْخَض ٍناوّيَح

 «! ِريغَص ٍناوَيَح ىَلِإ ُلَّوَحَتَي َكّلْدِم اَلوُغ

 ري





 وحلا ىَلَع فَ كتطأ ال» :الياق هلا عت
 (!الَكَم أَ ىَلِإ

 ريصأ ْنَأ ينِكْنُي ؟ِةَرأَق ىَلِ 1

 «! دْظْنَأ

 ةيداَمَر ةَديِغَص ةَرأق .لوُثلا تَلَقْلا لاخلا .يفو
 .رهلا َمامأ ضْرَألا ىَلَع ىعْسَت ْتَدَحَأ

 !اهعَلتْباَو ِةَرأَملا ىَلَع ٌرهلا َّشَقْلا ءةَدِحاو ِةَرْفَعب
 !ِرتأ نم ٍلوُغلِل قي مل اذكو





 ءِرْصَقلا ىَلِإ ِتْقّولا َكِلَذ يف ِكِلَملا ُبِكْوَم َّلَصَو

 ِةَباَوَبْلا ىَلِإ َضَكَر «ِتاِبّرَعلا َتْوَص ٌرهلا ْعِجَس نيِحو

 !ةكالَجلا بِحاص اي» :اًلئاق ٍضَْألا ىَلِإ ىّنَحْناَو

 (!ساباّراك ٍزيِكرَم ٍرْصَق يف كب اٌلْمَأ

 اذه ام» :ِناَحَّطلا َنْبا اًيطاخُم ُكِلَملا حاص
258 0 

 ٌدْصَق يل َسْيَن ؟اًضْيَأ َكَّصْخَي ٌرْصَقلا اذهأ ؟يدّيَس اي

 (!يتكَلْمَم عيمج يف ُهلْدِم
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 َدِعاسيِل ُهَدَي َّنَم ُهّنِكل .اًبكاس ِناَحَّطلا ُنْبا ّلظ

 .ِةَرعلا َنِم ٍلوّرتلا ىَلَع َةَريمألا
 ٌةَميِظَع ٌةَدِئام اوُدَجَوَف ءاَعيِوَج َرْضَقلا اوُلَخَد

 َفوُيضلا َّنِكل .ِهِفوُيْشِل اهوادغإب َرْمَأ ْدَك ُلوُغلا ناك
 ءاج َكِلَملا َّنأ اوُمِلَع َنيِح ءروُضُحلا نَع اوُعتتْما

 .اًرئاز ٌرْضَقلا
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 امُهَعَم َسّلَجو ءٍةدِئاملا ىَلِإ ٌةَريِمَألاو ُكِلَملا َسّلَج

 بناجب ٍةَمْرَجلا وبأ هلا فّقَوو ءِناَحَّملا ُنْباو ُمالّلا

 ِناَحَّطلا نْباب ُهُتقِرْعَم ثكداز امّلُك ُكِلَملا َناكو

 :هَل لاق ىَّتُع ٌةَميِلَولا ِتْهَتْنا امو .اًباجُع

 ينيضْرُي الو ءيِتْبال ُهُرِظَتْلأ ْتْنُك يذلا ُحْوَّزلا َتْنَأ»

 «!| ريم َكَلَعْجَأ ْنَأ َنآلا ُديِرَأ .كاوس
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 31 ايْنّدلا يف ف َسْيَل» :ٌّباَّشلا تاحأت

 يلا وس اهب جاوَّزلا يف

 دع اينذلا ىف قتل ةقويألا .تلاقو

 «.يبأ ؛ ةداقشا يذلا اذه ىَّوِس اَجْوَر

 ِرْضَق يف ٍروُرُسو ٍةَءانَه يف اشاعو اجّوَرَت اذكَمو

 .لوغلا
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 رْضَقلا يف اًّدج اًديعَس َناكف ٍةَمْرَجْلا وبأ ٌرهلا اَمأ

 ٌمَظْعَأ ْمُهْنِم ىَقَلَيو قةيمألاو ريمألاو ِكِلَملا ٍبْرَقب ُمعْني

 .ةّبحَمو ٍفْطَع

 ذَقَق .وياعط ٍدْيَصَت ىلإ جاتخُم َرْيَغ َحَبضأو
 رخآ ىَنَح اهاهْشَأو ٍةَمِعْطَألا َّذَلأ ىَلَع ٍرْضَقلا يف شاع
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